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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

En budget full av optimism och framtidstro 

Utmaningen för vår kommun består fortfarande i att varaktigt få stopp på 

befolkningsminskningen. Efter många år med kraftigt minskad befolkning ser 

vi nu en stabilisering. Den senaste befolkningssiffran visade faktiskt ett 

plusresultat.  

Vi behöver fler invånare för att stärka ekonomin, gärna barnfamiljer och 

gärna välutbildade. Därför intensifieras arbetet med att bli attraktivare som 

boendekommun för alla målgrupper. Vår uppgift är att utveckla en kommun 

som är tillräckligt intressant och modern för framtidens samhällsbyggare. Låt 

oss börja med våra nya invånare som sitter på asylboenden runt om i 

kommunen. Involvera dem i arbetet, engagemanget och dialogen. 

För att stärka kommunens attraktivitet har vi beslutat om en politisk 

viljeinriktning för mandatperioden. Med den här budgeten går vi från 

viljeinriktning till konkreta förändringar, för Kramfors framtid! 

”Vårt fortsatta samhällsbygge ska präglas av höga ambitioner och 

kvalitetskrav när det gäller hållbarhet, jämställdhet och kultur. Ambitioner 

som ska forma en kreativ, mångkulturell och modern framtid.” 

Budgetförutsättningarna för 2017 har varit ovanligt gynnsamma med ökade 

skatteintäkter och statliga bidrag/ersättningar, både riktade och generella. 

Detta gör det möjligt att i 2017 års budget fortsätta med framtidssatsningar 

och öka ambitionsnivån när det gäller investeringar. Det innebär också att 

kommunens grunduppdrag i form av vård, skola och omsorg ges bra 

förutsättningar med historisk sett väldigt små krav på besparingar.  

Vi kan med glädje konstatera att bostadsmarknaden i kommunen är ”het”. 

Villapriserna stiger och vi har en växande bostadskö i allmännyttan. Det här 

är en viktig indikator på en positiv utveckling men givetvis måste vi anstränga 

oss mer för att fortsätta utveckla attraktiva boendemiljöer. Ett bidrag till 

detta är att Krambo ges förutsättningar för att investera i nya moderna 

lägenheter och för detta avsätts 60 miljoner kronor. Det är ca 25 år sedan vi 

senast såg nyproduktion av lägenheter i vår kommun så detta blir en viktig 

milstolpe på ”framtidsvägen”. 

En lyckad integration av våra nyanlända vänner som flytt krig, förföljelse och 

orättvisa är en annan nyckelfaktor för vår kommuns utveckling. Därför 

fortsätter vi att satsa resurser för att förstärka mottagandet, utveckla 

integrationen och möjliggöra en framtida bosättning i Kramfors. Målet är 

att långsiktiga och varaktiga effekter uppnås och därför är näringslivets 

förutsättningar extremt viktiga. Såväl nyanlända som alla vi andra vill arbeta i 

intressanta företag som växer och utvecklas.  Vi fortsätter därför att stimulera 

entreprenörskap, kreativitet och ingenjörskonst – för fler företag, 

arbetstillfällen och invånare.  Totalt satsas drygt 14 miljoner extra inom detta 

område.  

Flyktingsituationen och befolkningsutvecklingen i övrigt gör att vi på bara ett 

par år gått från ett läge med överskott eller i vart fall dåligt utnyttade 

skollokaler till en helt ny situation. Förskolan behöver byggas ut och 

grundskolorna fylls på.  
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Vi kommer därför omgående att investera i nya förskolor och påbörja en 

allmän upprustning av skollokaler, inledningsvis av Höga Kustenskolan. 

Beslut om detta tas redan under hösten 2016 och finansieras över kommunens 

resultat. 

Vi har stolta traditioner och ett rikt utbud av kulturaktiviteter i vår kommun 

och med denna budget gör vi en satsning för att ytterligare utveckla detta, 

både på kort och på lång sikt. Vi satsar 900 tusen på att avskaffa 

deltagaravgifterna i kulturskolan så att alla oavsett föräldrarnas ekonomiska 

situation ges möjlighet att medverka. I satsningen ingår också en 

ambitionsökning avseende verksamhetens omfattning. 

Tillgång till bredband är en viktig framtidsfråga för såväl företag som 

privatpersoner. Vi satsar därför 1,3 miljoner kr på fortsatt utbyggnad. Målet är 

att senast år 2020 ska 90 % av alla hushåll och lokala företag inom Kramfors 

kommun ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. 

Andra satsningar som förtjänar att nämnas är ökad ambition när det gäller det 

förebyggande arbetet för en bättre folkhälsa och därför undantas även fritiden 

från besparingar. Goda möjligheter till en aktiv fritid har givetvis positiva 

effekter på såväl folkhälsa som kommunens attraktivitet och det bidrar till 

medborgarnas samhörighet. 

När det gäller infrastruktur så är knutpunkten vid Höga Kusten Airport fortsatt 

viktig men även utmaningen att skapa en fungerande kollektivtrafik och 

förbättra möjligheterna till hållbart resande prioriteras.  

Avslutningsvis har vi nu en situation med ett par år med ovanligt goda 

ekonomiska förutsättningar, delvis kopplade till regeringens satsning 

avseende integration. De extra resurser som satsas nationellt kommer 

succesivt att inarbetas i det ordinarie systemet för skatter och statsbidrag. Det 

betyder att i framtiden påverkar den faktiska befolkningen mer, än hur stort 

flyktingmottagande en kommun har, vår ekonomi. Vi ser återigen riktigt tuffa 

ekonomiska år framför oss från 2019 om vi inte lyckas väl med vårt 

utvecklingsuppdrag.  

Det ligger därför i allas intresse att fortsätta effektivisera och hushålla med 

resurser samtidigt som vi satsar på det som leder till utveckling. Med den här 

budgeten tar vi initiativ för att själva påverka vår gemensamma framtid. 

 

Jag är full av tillförsikt! 

 

Jan Sahlén (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Organisationen 2015-12-31 
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Fem år i sammandrag     
    Prognos Budget 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Allmänt      

Antal invånare per 31/12 18 450 18 435 18 359 18 283 18 187 

Kommunalskatt 22,84 23,14 23,14 23,14 23,14 

Landstingsskatt 10,99 10,69 10,69 11,29 11,29 

      

Resultat      

Skatteintäkter, generella statsbidrag, tkr 1 008 707 1 058 212 1 094 173 1 119 206 1 173 350 

Verksamhetens nettokostnader, tkr -994 396 -1 041 372 -1 069 203 -1 092 303 -1 148 018 

Finansnetto, tkr -8 113 -1 790 -2 941 -2 468 -2 733 

Årets resultat, tkr 6 199 15 050 22 030 24 435 22 599 

      

Balans per 31/12      

Nettoinvesteringar, tkr 35 264 54 300 30 605 56 193 61 870 

Låneskuld, tkr 87 872 87 872 87 872 87 872 87 872 

Likvida medel, tkr 138 950 114 043 160 243 164 908 163 457 

Pensionsåtagande intjänat före 1998 682 938 649 827 626 226 608 472 601 636 

 

 

 

 

  

Bistånds,- 
arbetsmarknads- och 
social servicenämnd 
(BAS); 494 192; 46% 

Barn,- kultur- och 
utbildningsnämnd 

(BKU); 379 004; 35% 

Miljö- och 
byggnämnd  
 8 964; 1% 

Överförmyndarnämn
den; 

 2 954; 0% 

Revisionsnämnden;  
1 523; 0% 

Kommunstyrelse  
193 577; 18% 

Fördelning av budget 2017 (tkr) 
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Målkedjan och kommunövergripande mål 

 

 

Vision 

Visionen ska beskriva vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, 

arbeta och besöka vår kommun i framtiden.  

Ett förslag till vision för kommunen som geografisk plats har tagits fram och 

varit ute på remiss hos de politiska partierna. I den plan som finns nu i mitten 

av maj ska kommunfullmäktige ta beslut om visionen på sitt sammanträde i 

juni 2016.  

Viljeinriktning 

En del i samhällsbygget är att inge framtidstro och bidra till att Kramfors 

utvecklas till en modern kommun. Fullmäktige beslutade därför under våren 

om ett program med viljeinriktning för den här mandatperioden (till och med 

2019-12-31). 

De prioriterade områdena är 

- hållbarhet 

- jämställdhet 

- kultur 

Kommunstyrelsen och nämnderna behöver synliggöra det arbete som de redan 

gör idag inom områdena, men kan också behöva tänka nytt. Som ett stöd i 

detta arbete kommer en utvecklare/processledare per område att anställa. En 

beredning för utveckling har också inrättats inom kommunstyrelsen med 

representation från övriga nämnder.  Planering för och beslut om vad som ska 

göras sker lämpligen i kommunstyrelsen och nämndernas 

verksamhetsplaneringar.  

Kommunövergripande mål 

För budgetåret kräver kommunallagen att vi för både verksamhet som ekonomi 

anger mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning (KL 8:5 §).  
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Våra kommunövergripande mål  

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning 

 

Dessa mål följs upp med hjälp av mätbara och i flera fall också jämförbara 

indikatorer. De flesta hämtade från Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som vi deltagit i sedan 

2011. 

För att kunna göra en bedömning av god ekonomisk hushållning ska målet för 

minst hälften av alla indikatorer ligga lika eller över det mål som angivits.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska under hösten 2016 göra en 

verksamhetsplan för 2017 med nämndspecifika mål, indikatorer och 

fördelning av rambudgeten.  Nytt för höstens verksamhetsplan är att de också 

ska arbeta in viljeinriktningen.  

Uppföljning 

Uppföljning av budgeten och nämndernas verksamhetsplaner sker i 

delårsrapporten och i årsredovisningen. 
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Mål och indikatorer för budgetåret 

Nöjda medborgare och kunder 

Oavsett om du bor i kommunen, har ditt 

fritidshus i kommunen eller bara besöker 

oss tillfälligt så vill vi att du ska känna dig 

nöjd med våra tjänster. 

Som ett stöd i detta arbete har vi  

- tagit fram servicegarantier för 

flera av våra tjänster 

- en gemensam kundtjänst som är 

ett samtal bort  

- uppföljning av hur de inom 

äldreomsorgen uppfattar vår 

service  

- uppföljning av vad våra elever 

tycker om skolan 

- uppföljning av vad företagarna 

tycker om vår service 

 

 

Vi följer upp målet genom dessa indikatorer 

 Indikator Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Mål 
2016 

Mål 
2017 

1 Hur stor andel av brukarna är nöjda med den 
hemtjänst de får, % (KKiK) 

88 86 86 86 

2 Hur stor del av brukarna är nöjda med sitt 
särskilda boende, % (KKiK) 

90 87 85 86 

3 Hur uppfattar elever i årskurs 8 skolan och 
undervisningen, % (KKiK) 

80 75 81 81 

4 Vad tycker företagarna om vår service (skala 1-
5) Svenskt Näringsliv 

3,09 3 3,1 3,1 
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God kvalitet 

Kvalitet är för oss en del av utvecklingen av och i våra 

verksamheter. Det är också en del i arbetet med 

ständiga förbättringar. Det betyder bland annat att vi 

alla utifrån vårt uppdrag har ansvar för kvaliteten av 

våra tjänster och att förenkla vardagen för dem vi finns 

till för.  

Som ett stöd i detta arbete gör vi 

- Uppföljning av resultaten i skolorna. 

- Uppföljning av vad de som ringer till oss tycker 

om vårt bemötande. 

- Uppföljning av synpunkterna som kommer till 

oss. 

En del i kvalitetsarbetet är också den bilden av vår 

kommun som beskrivs i vårt varumärke som är:  

TRYGGT 

Vi bor nära naturen i vår kommun. Det ger oss lugn och ro. 

Våra barn och äldre och deras harmoni är viktigast för oss. 

Vår dramatiska historia ger oss både trygghet och 

sammanhang. 

 

NÄRA  
Vi är medmänskliga och hjälpsamma. Vi värnar varandra. 

Vi möter varandra på ett varmt sätt och vi välkomnar dig 

som är ny. 

Vi har korta avstånd både geografiskt i kommunen och 

regionen. 

 

INSPIRERANDE 
Vi bor i ett världsarv med fantastiskt vacker och unik natur.  

Vi har ett rikt kulturliv som värdesätts av konstnärer och 

kulturarbetare. 

Våra framgångsrika företagare och entreprenörer lyfter 

kommunen. 

 

 

 

 

 

  Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Mål 
2016 

Mål 
2017 

5 Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på 
gymnasiet, % (KKiK) 

85,9 86,8  87 

6 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen % (KKiK) 

 85,3 82 85 

7 Andel elever i årskurs 3 som når Skolverkets 
kravnivåer i de nationella proven i svenska, 
svenska2 och matematik, % (KKiK) 

66 57  70 

8 Hur stor andel uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga 

88 100 91 95 
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Attraktiv arbetsgivare 

Vi vill som en attraktiv arbetsgivare ha en jämställd 

arbetsplats med en god arbetsmiljö. Våra medarbetare 

ska känna arbetsglädje och känna  att de är delaktiga.  

Varje år följer vi upp hur medarbetarna upplever sin 

arbetssituation i en medarbetarundersökning.  Vi 

använder SKLs modell för det hållbara 

medarbetarengagemanget (HME). Den fokuserar på 

medarbetarens engagemang och på frågeställningar om 

förhållanden på arbetsplatsen. Resultatet presenteras 

dels i tre delindex för motivationen, ledarskapet och 

styrningen och sammanfattas sedan i ett totalindex.  

Vårt arbete vilar på den gemensamma värdegrunden 

Kundnytta Vi finns till för medborgare, kunder och  
andra intressenter. 
 

Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, 
ta eget ansvar och vara delaktig. 
 

Professional
itet 

Vi är stolta över vårt uppdrag, tar  
samhällsansvar och 
är professionella i vår yrkesutövning. 
 

Demokratis
k grundsyn 

Alla människor har lika värde och rätt  
att uttrycka sin åsikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Resultat 

2013 
Resultat 

2014 
Resultat 

2015 
Mål 

2016 
Mål 

2017 

9 Totalindex för det hållbara 
medarbetarengagemanget (HME) 

Finns ej 78 78 76 77 

10 Delindex för motivation (HME) 80 78 81 Finns ej 80 

11 Delindex för ledarskapet (HME) 77 77 79 Finns ej 80 

12 Delindex för styrningen (HME) 79 79 81 Finns ej 80 

13 Sjukfrånvaro (% av arbetstid) 5,62 6,45 7,49  7,0 
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God ekonomisk hushållning 

Dagens välfärd ska inte skjutas till kommande 

generationer, och de pengar vi har ska 

användas till rätt saker och utnyttjas på ett 

effektivt sätt. Begreppet ”god ekonomisk 

hushållning” innebär också att vi ska ha 

beredskap att möta framtida utmaningar och 

detta kan vi göra genom ett positivt resultat.  

Vi följer den goda ekonomiska hushållning 

genom resultaten för indikatorerna i de 

kommungemensamma målen. För att kunna 

göra en bedömning av god ekonomisk 

hushållning ska målet för minst hälften av alla 

indikatorer ligga lika eller över det mål som 

angivits för 2017. 

 
 

 
  Resultat 

2014 
Resultat 

2015 
Mål 

2016 
Mål 

2017 

14 Resultaten ska uppgå till minst 1,1 % av 
verksamheternas nettokostnader, min 

1,4 uppfyllt 1,1 1,1 

15 Skuldsättningen får inte överstiga 89 069 
kr/invånare (nivå 2006-12-31), max 

86 451 uppfyllt 
 

89 068 89 068 
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Ekonomiska ramar till nämnderna 

 

Driftbudget (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Not 

     Bistånds,- arbetsmarknads- och social servicenämnden (BAS) 694 154 199 962 494 192 1) 

Barn,- kultur- och utbildningsnämnden (BKU) 475 432 96 428 379 004 2) 

Miljö- och byggnämnd (MoB) 14 651 5 687 8 964 3) 

Överförmyndarnämnden 3 558 604 2 954 4) 

Revisionsnämnden 1 523 0 1 523 
 Kommunstyrelsen (KS) 405 733 212 156 193 577 5) 

Summa verksamheter   1 595 051 514 837 1 080 214 6) 

     Finansförvaltning 
  

32 942 7) 

Avskrivningar  
  

34 862 
 

     
Verksamhetens nettokostnad  

  
1 148 018 

 
     

Not I förhållande till budgetdirektiven har 
nämndens ram utökats med 

 Kronor 

    
1, BAS-nämnden  8 000 000   
    
2, BKU-nämnden  5 900 000   
    
3, MoB-nämnden   100 000   
    
4, Överförmyndarnämnden  300 000   
    
5, Kommunstyrelsen  7 758 000   
    
6, Personalvård (300 kronan) finansieras med 

sänkt PO-pålägg 
  

    
7, Finansförvaltningen  2 000 000   
    
 SUMMA  24 058 000 
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Specifikation av satsningar i förhållande till det 
beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott 
fattade avseende ekonomiska ramar för 2017  

 
1. Fortsatt utveckling av integrationen 14 300 000 

- BAS 8 000 000   

- BKU 4 000 000 

- KS 2 000 000 

- ÖFN 300 000 

  

2. Satsning på kulturskolan (BKU) 900 000 

- Avgiftsfri kulturskola 400 000   

- Ökad ambitionsnivå i form av mer 
verksamhet 

500 000 

  

3. Satsning på utbyggnad av bredband (KS) 1 300 000 

  

4. Fortsatt hög ambition när det gäller möjligheter till 
en aktiv fritid.(KS) 

1 800 000 

  

5. Fortsatt hög ambition avseende kollektivtrafik 
 

618 000 

- Ökade resurser till KS för att utveckla 
trafiken  

550 000   

- Inrättande a en kollektivtrafikberedning 
under kommunfullmäktige 

68 000 

  

6. Satsning på folkhälsoarbetet (KS)  500 000 

  

7. Satsning på turismen (KS) 340 000 

  

8. Resurser för att fira att 2017 är ett jubileumsår 
(KS) 

400 000 

  

9. Utbyggnad av förskolan (BKU) 1 000 000 

  

10. Satsning för att vara en attraktiv arbetsgivare 3 470 000 

- BAS (personalvård) 300 000   

- BKU (personalvård) 200 000 

- KS (personalvård) 70 000 

- MOB (personalvård) 10 000 

- MOB (resurstillskott) 100 000 

- Ökad avsättning till löneökningar 
(Finansförvaltningen) 

2 000 000 

- Organisationsanpassning (KS) 600 000 

- Förbättrad rekrytering (KS) 200 000 

  

SUMMA 24 058 000 
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1, Fortsatt utveckling av integrationen 

Den stora utmaningen när det gäller flyktingsituationen handlar om boende, 

utbildning och arbete. Kramfors kommun satsar därför 14,3 Mkr på att 

förstärka mottagandet, utveckla integrationen och möjliggöra en framtida 

bosättning.  

2, Kulturskolan 

Satsningen skapar förutsättningar för BKU att avskaffa deltagaravgifterna i 

kulturskolan så att alla oavsett föräldrarnas ekonomiska situation ges 

möjlighet att medverka. I satsningen ingår också en ambitionsökning 

avseende verksamheten omfattning. 

3, Bredband 

Satsning på det länsövergripande projektet som benämns DIG 2020 och som 

syftar till att etablera ett stamnät som möjliggör bredbandsutbyggnad i 

glesbygd. 

Utbyggnadstakten styrs av målet att senast år 2020 ska 90 % av alla hushåll 

och lokala företag inom Kramfors kommun ha tillgång till bredband med 

minst 100 Mbit/s. 

4, Fritid 

Det är kommunstyrelsen som har budget för fritidsanläggningar och stöd till 

föreningslivet. För att kunna fortsätta att hålla den höga nivå som finns och 

bevara breda utbudet så satsas 1,8 Mkr på detta. 

5, Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikfrågorna behöver utvecklas och därför avsätts medel för att 

kunna inrätta en särskild politisk beredning för dessa frågor. Dessutom avsätts 

ytterligare resurser till trafik. 

6, Folkhälsa 

Friska och välmående medborgare är en viktig utvecklingsförutsättning för 

kommunen och regionen. Vi vet att vi sticker ut i negativ bemärkelse om vi 

jämför oss med andra regioner i Sverige och det vill vi ändra på och därför 

ökas ambitionen inom detta område. 

7, Turism 

Höga Kusten håller på att utvecklas till ett internationell känt besöksmål och 

turismen är en viktig framtidsfråga för regionen. Det satsas därför extra på 

detta även i 2017 års budget. 

8, Jubileumsåret 2017 

2017 är ett jubileumsår och därför avsätts resurser för detta. 

9, Utbyggnad av förskolan mm 

Det finns behov av en utbyggnad av förskoleverksamheten och det arbetet 

kommer att inledas redan under hösten 2016. En utökning av lokaler innebär 

ökade hyreskostnader och detta kompenseras med ett tillskott till BKU.  

För gymnasiet tillsköts 1 Mkr redan i 2016 års budget för ökade 

lokalkostnader kopplade till de diskussioner som förts avseende en flytt av 
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fordonsprogrammet. Dessa resurser ligger kvar och tillsammans med den här 

satsningen så har BKU kompenserats med totalt 2 Mkr för detta ändamål.  

10, Attraktiv arbetsgivare 

Totalt satsas knappt 3,5 Mkr inom detta område. Avsättningen till ökade löner 

utökas med 2 Mkr för att fortsätta utveckla kommunens konkurrenskraft. 

Budgeten för platsannonsering och rekryteringsåtgårder utökas. 

När det gäller personalvård så permanentas den uppskattade satsningen på 

”300-kronan”. Rent tekniskt så kvittas detta mot ändrade PO-pålägg men i 

praktiken ges nämndera kompensation för att kunna ge medarbetarna denna 

lilla guldkant. 
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Investeringar 

Investeringsutrymmet bestäms ytterst av det skuldtak som långivaren 

Kommuninvest har satt för kommunen. Skuldtaket uttrycks som total skuld 

för hela kommunkoncernen utslaget per invånare. Från skulderna avräknas 

banktillgodohavanden. Även pensionsåtaganden intjänade före 1998 räknas in 

bland skulderna. Kommunens egna finansiella mål sätter snävare gränser än 

vad som ges av skuldtaket. Dels ska driftskostnaderna för investeringarna 

rymmas inom resultatmålet och dels innebär det finansiella skuldmålet att 

skulderna realt inte får överstiga 2006 års nivå.  

Skuldtaket får som konsekvens att det begränsar det samlade 

investeringsutrymmet för hela kommunkoncernen. Alla bolag och kommunen 

måste hålla sig inom denna ram. Om den begränsningen inte fanns skulle ett 

enskilt bolag kunna fatta beslut som gjorde att skuldtaket överskreds.  

Eftersom skuldtaket sätts per invånare beror utvecklingen inte bara på 

kommunkoncernens resultat och investeringsnivå utan även på 

befolkningsutvecklingen. För kommunens finansiella mål beror utvecklingen 

även på inflationen.  

I planeringsförutsättningarna begränsades kommunens investeringar till 26 

miljoner. Krambos investeringar begränsades till 31 miljoner. För övriga 

bolag och förbund i kommunkoncernen begränsades investeringarna till varje 

bolags kassaflöde det vill säga resultat plus avskrivningar. När kommunen i 

sin budget beslutar att ett bolag ska genomföra investeringar via sitt eget 

kassaflöde innebär det också ett krav att bolaget inte får minska sin likviditet 

annat än för att minska sina skulder.  

Varje bolag och förbund bestämmer själva vilka investeringar som ska 

genomföras inom sin ram. För bostadsbolaget Krambo är situationen lite mer 

komplex. Det räcker inte med att sätta ett tak eftersom Krambo även förväntas 

investera i kommunens verksamhetslokaler, såväl befintliga som nya. På 

samma sätt som för de investeringar som kommunen genomför själv behöver 

varje enskilt större projekt i kommunens verksamhetslokaler preciseras. När 

de investeringarna summeras och dras från det tak som satts för Krambo får vi 

fram utrymmet för Krambos egna investeringar. Krambos egna investeringar 

beslutas av Krambos styrelse inte av kommunen. 

En nyordning sedan budget 2015 är att beslut om igångsättning av nya 

investeringsprojekt som Krambo genomför åt kommunen ska fattas av 

kommunstyrelsen. Fullmäktige föreslås därför delegera beslutanderätten över 

dessa investeringar till kommunstyrelsen. Innan kommunstyrelsens beslut om 

ingångsättning av investeringen ska den ansvariga facknämnden ha föreslagit 

för kommunstyrelsen att beslut ska tas. En konsekvens av denna ordning är att 

Krambo efter varje årsskifte ska presentera ett underlag med förslag till 

tilläggsbudgetering av projekt som inte är slutförda. Tilläggsbudgeten ska 

beslutas av kommunstyrelsen. 

En positiv befolkningsutveckling och förväntningar om stigande inflation har 

gjort att investeringsnivån som föreslås i budgeten är högre än den som 

angavs i planeringsförutsättningarna.  

Kommunens egna investeringar summerar till 61 870 tkr i budgetförslaget. 

Utav det är 30 000 tkr investeringar för lokalanpassning åt Folksam.  Krambo 

har redan tagit kostnader för genomförda lokalanpassningar i Folksams 
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lokaler på 6 000 tkr som bolaget har bokfört som en fordran på kommunen. 

Den sammantagna investeringsutgiften som kommer att bokföras i kommunen 

blir därmed 36 000 tkr. I nedanstående tabell redovisas endast de 30 000 tkr 

som tillkommer.   

Krambo ska enligt budgetförslaget investera totalt 57 750 tkr. Av den 

summan är 20 000 vikta för nya bostäder inklusive en ny gruppbostad för 

BAS-förvaltningens omsorgsverksamhet. Den investeringen uppgår totalt till 

60 000 tkr under åren 2017 och 2018. Därutöver ska Krambo investera 2 400 

tkr i BAS-förvaltningens verksamhetslokaler, 7 400 tkr i BKU-förvaltningens 

verksamhetslokaler och 1 900 tkr i KS-verksamhetslokaler. Det ger ett 

utrymme för Krambos övriga investeringar på 26 050 tkr. 

Utöver det föreslås KIAB få en utökning av sin checkkredit på 4 000 tkr och 

mediateknik föreslås få en utökning av sin checkkredit med 10 000 tkr.  

 

Tabellen nedan visar de samlade investeringarna i kommunkoncernen i 

budget 2017. 

 

Investeringsförslag (tkr)  
 Kramfors kommun, koncernen 
 Förslag investeringsbudget 2017  

  Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Krambo investeringar i egna fastigheter-befintliga 26 050 

Krambo investering i nya bostäder inkl. 1 gruppbostad 20 000 

Krambo investeringar i kommunens verksamhetslokaler 11 700 

Kramfors kommun 61 870 

Mediateknik för att klara likviditet i projekt för utbyggnad av bredband 
(utökad checkräkningskredit) 10 000 

KIAB likviditet för att kunna genomföra fastighetsförvärv (utökad 
checkräkningskredit) 4 000 

Övriga koncernenheter mot eget kassaflöde 
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I text och tabeller nedan följer en specifikation av Krambos investeringar i 

kommunens verksamhetslokaler och kommunens egna investeringar. 

Investeringsförslag (tkr) 
 Krambo investeringar i kommunens verksamhetslokaler 
 Förslag investeringsbudget 2017 
 

    

Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Nya projekt   

BAS-nämnden   

Projektering till ny gruppbostad 500 

Ombyggnationer Vallen fortsättning från 2016 900 

Investeringsreserv 1 000 

Summa 2 400 

    

BKU-nämnden   

Fordonsprogrammet fortsättning från 2016 6 000 

Utredning om tillgänglighet Kramforsskolan/ stenskolan 200 

Utredning om tillgänglighet Ullångersskolan 200 

Investering i förskolor och en påbörjad upprustning av skollokaler 
planeras. Beslut tas under hösten 2016 och finansieras av 
kvarvarande integrationsmedel. 0 

Investeringsreserv 1 000 

Summa 7 400 

  

Kommunstyrelsen   

Kostenheten, projekteringskostnad kök Gudmundrå och Ådalsskolan 500 

Kostenheten, renovering kök Nybo och Höga kustenskolan 800 

Kostenheten, inventarier kök Ytterlännässkolan och centralkök 600 

Summa 1 900 

  

 Totalt 11 700 

 

 

Investeringsförslag (tkr) 

 Kramfors kommun 

 Förslag investeringsbudget 2017 

 Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Kommunstyrelsen 24 860 

BAS-nämnden 2 110 

BKU-nämnden 4 900 

Ombyggnationer åt Folksam 30 000 

  61 870 

 

Fördelningen preciseras i tabellen nedan. 
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Investeringsförslag (tkr) 
 Kommunen 
 Förslag investeringsbudget 2017 
 

  Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Kommunstyrelsen  

Stöd och service   

IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 1 850 

Servrar och SAN m.m. 720 

Skrivare 920 

Nätverk 410 

Övriga investeringar AS400 m.m. 110 

Kost, byte köksutrustning 200 

Maskiner och inventarier 500 

Samhällsavdelningen   

Markförvärv 200 

Investeringsreserv 200 

Latbergshallen ismaskin 1 300 

Latbergshallen entré 150 

Ådalshallen, entré 175 

Ådalshallen, byte av skåp omklädning sim  150 

Ådalshallen, gymnastikutrustning 100 

Bollstahallen, gymutrustning 100 

Kramfors tennishall renovering  175 

Kramfors tennishall brandlarm  200 

Ådalshallen, bubbelpool 500 

Omläggning och sanering VA-ledningar 4 500 

Ombyggnad och beläggning av gator och vägar 3 700 

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 

Parker och planteringar 300 

Renovering av lekplatser och Kramforsån 1 000 

Bussplan Bollsta 1 500 

Avloppspumpstationer ombyggnad 800 

Renovering Hamnmagasinet 1 500 

Malmbergskajen, renovering av tak 400 

Upprustning rännstensbrunnar 300 

ÅVC Höga Kusten 2 000 

Höga Kusten Airport, utvändig målning terminalbyggnad 600 

Summa 24 860 
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BAS-nämnden  

SVO- teknisk utrustning sängar 400 

IFO Möbler+ elektronisk utrustning 200 

Inventarier till ny gruppbostad 250 

Utrustning inom daglig verksamhet 200 

SVO möbler 200 

SVO utrustning, cyklar 150 

Utrustning datasal 200 

Köksutrustning, vitvaror i personal och elevmatsalar 50 

Dörrar med kodlås 100 

Ersätta sliten luftvärmepump 60 

Ombyggnation personalrum 300 

Summa 2 110 

  

BKU-nämnden  

Förskola, årlig upprustning av närmiljöer leksaker, inredning mm 800 

Grundskola klassrumsvisa utbyten av möbler och inredningar 10 
klassrum per år 1 000 

Gymnasiet modernisering av lärmiljöer 500 

Kulturenhet konstinköp samt tillgänglighetsbefrämjande åtgärder 200 

Bibliotek boksbuss 1 500 och inventarier 1 800 

IT  600 

Summa 4 900 

  

Ombyggnationer åt Folksam 30 000 

Totalt kommunen 61 870 
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Resultatbudget (tkr) 

 
Prognos Budget Plan Plan 

 
2016 2017 2018 2019 

     

     Verksamhetens intäkter    562 504 562 504 562 504 562 504 

Verksamhetens kostnader    -1 617 724 -1 677 101 -1 696 891 -1 701 224 

Avskrivningar -38 524 -34 862 -35 244 -32 811 

Jämförelsestörande poster 1 441 1 441 1 441 1 441 

Verksamhetens nettokostnader -1 092 303 -1 148 018 -1 168 190 -1 170 090 

(Res 1) 
    

     Skatteintäkter 818 476 844 058 868 631 891 117 

Generella statsbidrag netto 300 730 329 292 316 592 296 006 

Finansiella intäkter 3 576 3 050 3 050 3 050 

Finansiella kostnader -6 044 -5 783 -5 783 -5 783 

Resultat före extraordinära 
    poster (Res 2) 24 435 22 599 14 300 14 300 

     Årets Resultat (Res 3) 24 435 22 599 14 300 14 300 

Andel av verksamhetens nettokostnad 2,1 % 1,8 % 1,1 % 1,1 % 
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Betalningsbudget (tkr) 

 
Prognos Budget Plan Plan 

 
2016 2017 2018 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
    Inbetalningar till verksamheten 562 504 562 504 562 504 562 504 

Utbetalningar från verksamheten -1 617 132 -1 672 702 -1 689 217 -1 691 744 

Verksamhetens nettobetalningar -1 054 628 -1 110 198 -1 126 713 -1 129 240 

Inbetalda skatter/ generella bidrag 2) 1 117 954 1 173 350 1 185 223 1 187 123 

Finansiella inbetalningar 3 576 3 050 3 050 3 050 

Finansiella utbetalningar -6 044 -5 783 -5 783 -5 783 

1. Verksamhetsnetto 60 858 60 419 55 777 55 150 

     INVESTERINGAR 1) 
    Utbetalningar inköp materiella tillgångar -56 193 -61 870 -38 530 -26 890 

Inbetalningar bidrag inköp materiella tillgångar 
   Inbetalning för avyttrade materiella tillgångar 

    Utbetalningar inköp finansiella tillgångar 
    Inbetalning för avyttrade finansiella tillgångar 
    In-/utbetalning för övriga investeringar 
    

2. Investeringsnetto -56 193 -61 870 -38 530 -26 890 

     FINANSIERING 
    Utlåning 
    Utlåning/ökning långfristiga fordringar 
    Återbetald utlåning 
    Upplåning 
    Långfristig upplåning 
    Amortering  
    Kortfristig upplåning 
    Amortering 
    Övrig finansiering 
    

3. Finansieringsnetto 0 0 0 0 

     
 Förändring av likvida medel (1+2+3) 4 665 -1 451 17 247 28 260 

   

1) Alla beslutade investeringar före 2017 års budget antas utföras under 2016 
     Detta antagande görs för att effekten av beslut i budget 2017 ska framgå tydligt under budgetåret 2017  

 

2) Likviditetseffekten för skatter och statsbidrag skiljer sig från resultateffekten genom slutavräkningar 
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Balansbudget (tkr) 

  
Prognos Budget Plan Plan 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

      Tillgångar 
     Anläggningstillgångar 
      - Mark,byggnader o tekn anläggn 487 299 504 968 531 976 535 262 529 341 

 - Maskiner och inventarier 27 451 27 500 27 500 27 500 27 500 

 - Finansiella anläggningstillgångar 78 306 78 306 78 306 78 306 78 306 

Summa anläggningstillgångar 593 057 610 774 637 782 641 068 635 147 

      Omsättningstillgångar 

      - Förråd, exploateringsfast  4 253 4 200 4 200 4 200 4 200 

 - Kortfristiga fordringar 108 012 108 000 108 000 108 000 108 000 

 - Kassa och bank 160 243 164 908 163 457 180 704 208 964 

Summa omsättningstillgångar 272 509 277 108 275 657 292 904 321 164 

      Summa tillgångar 865 565 887 882 913 439 933 972 956 311 

      

      Eget kapital, avsättningar och skulder 
    Eget kapital 335 525 359 960 382 559 396 859 411 159 

    därav resultat 22 030 24 435 22 599 14 300 14 300 

      Avsättningar 
      - Avsättningar för pensioner  71 397 71 692 75 591 82 665 91 545 

 - Andra avsättningar 27 703 28 000 28 500 29 100 29 700 

Summa avsättningar 99 100 99 692 104 091 111 765 121 245 

      Skulder 
      - Långfristiga skulder 143 576 143 576 143 576 143 576 143 576 

 - Kortfristiga skulder 287 364 284 654 283 213 281 772 280 331 

Summa skulder 430 939 428 229 426 788 425 347 423 906 

      Summa Eget kapital,  865 565 887 882 913 439 933 972 956 311 

avsättningar och skulder 
     

      Poster inom linjer 
     Pensionsåtaganden före 1998 1) 626 226 608 472 601 636 598 254 593 905 

Därav täckt i pensionsstiftelsen -124 000 -124 000 -124 000 -124 000 -124 000 

Borgensåtaganden  2) 867 872 887 265 912 265 912 265 912 265 

Total skuldbörda 1 900 138 1 899 658 1 920 780 1 923 631 1 927 321 

1) Enl KPA-prognos från 2015-11-13 
     2) Enl förslag till beslut i denna budget utökas Krambos borgensram med 25 miljoner     
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Bakgrund 

Ekonomiska förutsättningar och planerad utveckling 

Kommunen har en svag ekonomi. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög total 

skattesats och en fortgående befolkningsminskning är faktorer som påverkar 

negativt. Trots det har vi klarat balanskravet alla år från och med 2002 och 

framåt.  

Flera faktorer har påverkat ekonomin positivt de senaste åren. Riksdagen 

beslutade 2013 att ändra utjämningssystemet. Det innebar ett engångslyft för 

Kramfors under 2014 på cirka 30 miljoner. Resultatet 2015 påverkades 

positivt av återbetalda premier för kollektivavtalade sjukförsäkringar 

avseende år 2004 på 10 miljoner.  

Dessutom betalade staten ut 54 miljoner i december 2015 som stöd för 

flyktingsituationen. Av dessa intäktfördes 9 miljoner 2015. Resterande del 

redovisas som intäkt 2016. För asylsökande utgår dessutom riktade 

statsbidrag som sammantaget ligger nära 150 miljoner på årsbasis när detta 

skrivs. Självfallet finns det även kostnader förknippade med detta. Men 

schablonersättningar för förskola, grundskola, gymnasium täcker till viss del 

in kostnader för lokaler och även personal som vi ändå skulle ha. Det största 

riktade bidraget avser ersättning för ensamkommande barn. Genom att 

kommunen bedriver verksamheten själv kan kostnaden hållas inom de ramar 

som intäkterna ger och avtalet som även ger ersättning för obelagda platser 

kan sett över ett år ge positiva resultat. Värt att komma ihåg är att kommunen 

förväntas ta kostnader även sedan det riktade bidraget upphör. 

Redovisningsregler tillåter inte kommuner att skuldföra kostnader som 

uppstår efter redovisningsåret. Därför är det rimligt att kommunerna låter en 

del av intäkterna stanna i resultatet eftersom de behövs för att täcka kostnader 

som uppstår senare. 

I samband med vårpropositionen aviserade regeringen att man tänker lägga 

förslag om att införa ett nytt bidrag till kommuner och landsting på totalt 10 

miljarder. Förslaget kommer att finnas med i höstpropositionen. Om budgeten 

går igenom riksdagen kommer Kramfors att få ett tillskott på 35 miljoner 

enligt de preliminära beräkningar som regeringen gjort. Detta belopp ingår i 

den beräkning av skatt och statsbidrag som budgeten för 2017 bygger på. 

Förutom den osäkerhet som det parlamentariska läget medför tillkommer en 

osäkerhet som beror på hur bidraget beräknas. De första två åren fördelas 

drygt 70 % av bidraget enligt en flyktingvariabel där barn och unga 

dubbelviktas. Både asylsökande vid beräkningstillfället och mottagna under 

perioden 2012-2016 räknas in. Varje kommuns andel bestäms av kommunens 

andel av asylsökande och mottagna i hela riket. Eftersom det totalt sett är ett 

litet antal jämfört med hela kommunbefolkningen får förändringar ett stort 

genomslag. Resterande del av bidraget fördelas lika per invånare. I budgeten 

har vi räknat med att Kramfors får 31 miljoner via flyktingvariabeln och 4 

miljoner via befolkningsfördelning. Statsbidraget kommer att ligga kvar även 

efter 2018. Men då trappas flyktingvariabeln successivt ner till 0 % år 2021. 

Om Kramfors då har en oförändrad andel av rikets befolkning kommer vi att 

få 13 miljoner år 2021. Bidraget kommer alltså på tre år att minska med 22 

miljoner.    
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På nationell nivå ger utgifterna för flyktingmottagandet stimulanser till 

ekonomin genom att statsbudgeten underbalanseras. Även penningpolitiken 

stimulerar genom negativa räntor som bland annat försvagar kronan vilket 

underlättar för exportindustrin. Den låga räntan driver även upp priserna på 

bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning fortsätter att öka runt 10 %. 

Även det ger kortsiktiga stimulanser till ekonomin genom både 

förmögenhetseffekter och ökat konsumtionsutrymme när lånen blir billigare. 

Budgeten grundar sig på den prognos Sveriges Kommuner och Landsting 

gjorde i april 2016. I den förutspås en BNP-utveckling på 3,1 % för 2016 2,8 

% för 2017 och 1,8 % för 2018 och 2019. Samtidigt väntas löneutvecklingen 

ta fart från 2,5 % 2015 till 3,4 % 2017 och 3,7 % 2019. 

För Kramfors del innebär ovanstående att skatt och statsbidrag ökar med nära 

61 miljoner 2017 jämfört med budget 2016. Det är en historisk hög ökning på 

nära 5,5 %. För 2018 beräknas ökningen vara 12 miljoner eller 1 % och för 

2019 enbart 2 miljoner eller knappt 0,2 %. De ekonomiska förutsättningarna 

för 2017 ser därför sällsynt goda ut. Intäkter i form av skatt och statsbidrag 

ökar betydligt mer än löner och priser. För åren 2018 och framförallt 2019 är 

förhållandena de omvända. Kommunens personalkostnader uppgick år 2015 

till 861 miljoner. Volymökningar och löneökningar gör att 

personalkostnaderna för 2018 väntas öka till 1 miljard. Med de förutsättningar 

som SKLs prognos ger ska 2 miljoner i ökade intäkter från skatt och 

statsbidrag år 2019 räcka till löneökningar på nära 40 miljoner vilket 

naturligtvis inte går. Om inget ändras kommer kommunen då att behöva 

genomföra nedskärningar som motsvarar nästan 4 % av personalstyrkan.  

Det är svårare än vanligt att göra en befolkningsprognos. Hur många 

asylsökande kommer att finnas i kommunen, hur många av dessa får sin 

ansökan prövad, hur många av de som får sin ansökan prövad får sin ansökan 

beviljad, hur många av dessa väljer att bosätta sig i kommunen och slutligen 

hur många av de som bosatt sig väljer att flytta från kommunen ? Vi vet inte 

svaret utan kan bara göra antaganden. Den befolkningsprognos som budgeten 

bygger på de kommande åren ser ut ungefär som 2015 på totalnivå. Det 

innebär en befolkningsminskning på 0,4 % för 2016 och 0,5 % för åren 

därefter. Eftersom ålderspyramiden gör att födelsenettot ger ett negativt 

bidrag på ca 0,8 % så förutsätter prognosen en nettoinflyttning. 

Migrationsverket har som sitt huvudscenario en minskning av antalet 

asylsökande från 163 tusen 2015 till ca 60 tusen 2016. Samtidigt gör verket 

bedömningen att de som skrivs i kommunerna ökar från runt 50 tusen 2015 

till runt 75 tusen 2016 och runt 100 tusen 2017 för att därefter år 2018 ligga 

något under nivån 2015. Utfallet första kvartalet 2016 var bättre än 

motsvarande perioden 2015. Det är framförallt utflyttningen som minskat. 

Kanske påverkar den nationella bostadsbristen nu våra befolkningssiffror 

även om ett kvartal är för kort tid att dra några slutsatser av.  

Om befolkningsutvecklingen skulle visa sig bli bättre än budgeterat är det 

viktigt att ha en sak i åtanke. Idag bedriver BKU-nämnden förskole- och 

skolverksamhet som finansieras med riktade bidrag för asylsökande barn och 

unga. Om de får sin ansökan beviljad och de väljer att bosätta sig i Kramfors 

blir de kommuninvånare. Vi kommer då att få skatt och utjämningsbidrag för 

dem och deras föräldrar. BKU-nämnden har då kvar kostnaderna för att 

bedriva verksamheten men tappar det riktade bidraget. Istället måste 

kommunen finansiera verksamheten genom ökningen av skatt och 
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utjämningsbidrag. En ökad befolkning som beror på att fler asylsökande blir 

kommuninvånare ger ett visserligen ett förbättrat utfall av skatt och 

utjämningsbidrag. Men det är redan intecknat av kostnader för att fortsätta 

bedriva förskole- och skolverksamhet och kan inte användas för att täcka 

löneökningar.  

Den ekonomiska utvecklingen kan bli bättre än den SKL förutspår. De säger 

att de inte gjort någon egentlig prognos för 2018 och 2019. Istället bygger 

prognosen på att konjunkturell balans nås innan 2018 och att ekonomin 

därefter utvecklas i linje med potentiell tillväxt. Från ett balansläge kan 

ekonomin något enstaka år utvecklas mer än den potentiella tillväxten men då 

uppstår tydliga överhettningstendenser. I praktiken skulle det inte medföra 

något tillskott eftersom löneökningarna också blir större. 

Slutligen kan staten välja att skjuta till ytterligare resurser till 

kommunsektorn. Men givet den långa perioden med obalanserad statlig 

budget kan det trots den relativt sett låga offentliga skuldsättningen vara klokt 

att bygga planeringen på att kommunen ska klara sig utan tillskott.  

Eftersom utfallet för kommunals avtal inte är klart lokalt finns en osäkerhet 

om hur stora löneökningar lönereserven för 2017 kan täcka. Dessutom ser vi 

nu att antalet anställda ökar som en följd av asylsituationen. Lönereserven ska 

därför räcka till fler. Budgeten för 2017 kommer därför troligen att räcka till 

löneökningar på knappt 3,0 % vilket är något under SKLs prognos i april 

2016. 

Finansiella mål 

Resultatet ska vara minst 1,1 procent av verksamhetens nettokostnader. Den 

första raden visar resultatet i mkr. Den andra raden visar resultatet i procent 

av verksamhetens nettokostnader.  

Resultat som andel av verksamhetens nettokostnader ska vara minst + 1,1 % 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Plan 

- 16,9 + 13,7 + 10,5 + 12,0  + 21,2   + 12,9 

- 1,7 % + 1,3 % + 1,0 % + 1,0 %  + 1,8 %   + 1,1 % 

Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster.  

 

Den reala skulden per invånare får inte vara större än 2006 

2006 2014  

 

2015 

 

2016 

Plan 

2017  

Budget 

2018 

Plan 

89.642 1) 86.450 85.810 84.998 86.671 85.626 

Skulden 2006 har räknats om för korrigering med sänkt diskonteringsränta vid 

beräkning av pensionsskuld år 2013 i enlighet med definitionen av målet. För 

2016 är siffran den prognos som användes för denna budget. 

 

Med planerade investeringar och de antaganden som görs för 

befolkningsutveckling, resultat och inflation kommer skulden 2017 att ligga 

väl under taket enligt målet. I beräkningen antas alla beslutade investeringar 

före budget 2017 utföras 2016. Det faktiska utfallet kommer förmodligen att 

vara lägre varigenom en del av tidigare års investeringar istället utförs 2017. 

SKLs bedömning av konsumentprisindex används i beräkningen. För 2017 
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förutspås en inflation på 1,6 % och för 2018 väntas inflationen nå 3,4 %. Den 

reala skulden väntas därmed inte öka så mycket jämfört med redan fattade 

beslut (vilket kan avläsas i nivån för 2016). I nominella tal väntas skulden per 

invånare öka med cirka 3.400 kronor år 2017. Det finns då fortfarande ett 

utrymme kvar upp till Kommuninvests lånetak. Kommuninvest har höjt vårt 

lånetak med 1.000 kronor per år de senaste åren. Om SKL får rätt i sin 

inflationsprognos borde de årliga höjningarna bli något större men 

Kommuninvest följer inga automatiska beräkningsregler utan tar beslut om 

tak varje enskilt år. Även om de inte skulle höja ryms denna budget 

investeringsplaner inom taket fram till och med planåret 2019 om kommunen 

och bolagen når sina budgeterade resultat. 

 

Övriga finansiella nyckeltal, upplysningar och beräkningsförutsättningar  

 

Soliditet exklusive pensionsåtagande före -98. 

2006 2014 

 

2015  

 

2016 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Plan 

41 % 39 % 39 % 41 % 42 % 44 % 

 

Den redovisade soliditeten förbättras något sett över planperioden.  

 

Soliditet inklusive pensionsåtagande före -98. 

2006 2014 

 

2015  

 

2016 

Budget 

2017 

Prognos 

2018 

Plan 

- 27 % - 19 % - 14 % - 10 % - 6 % -3 % 

 

Soliditeten har beräknats som om pensionsåtagandet före -98 legat på 

balansräkningens skuldsida så att balansomslutningen ökar som en 

konsekvens av att negativt eget kapital redovisas på tillgångssidan 

(Alternativet att redovisa negativt eget kapital på skuldsidan sänker 

balansomslutningen och försämrar soliditeten ytterligare med 13-14 

procentenheter). Pensionsåtagandet redovisas netto efter avdrag för medel 

överförda till pensionsstiftelsen. 

Soliditeten inklusive pensionsåtagandet förbättras under planperioden. 

Tabellen bygger på den prognos KPA lämnade i slutet av 2015. 

Låneskuld i kommunen 

2006 2014 

 

2015 

 

2016  

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Plan 

164 87 87 87 87 87 
Tabellen visar kommunens skuld till kreditinstitut 

 

Krambo föreslås få en utökad borgensram med 25 miljoner för att klara sina 

investeringar som bland annat omfattar byggande av nya bostäder. Övriga 

borgensramar blir oförändrade. 

Invånarantal per den 31/12 respektive år. 

2006 2014 

 

2015 

 

2016  

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Plan 

19.816 18.435 18.359 18.283 18.187 18.095 
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Budgeten baseras på en fortsatt minskning av befolkningen i ungefär samma 

takt som de senaste åren. Skatten grundar sig på invånarantalet den 1/11.  

 

Löneutveckling  

2008 2014 

 

2015 

 

2016  

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Plan 

6,4 % 2,7 % 3,2 % 3,0 % <3,4 % 3,5 % 

 

År 2008 togs med som jämförelseår som exempel på att löneökningarna vissa 

år varit avsevärt högre än de som förutses nu. 
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Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden (BAS) 

Uppdraget  

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden ska i samverkan med 

andra förvaltningar och det omgivande samhället främja goda 

levnadsförhållanden och ge vård, omsorg, stöd och service till familjer och 

enskilda som behöver det. I nämndens ansvar ingår även att svara för 

utbildning till vuxna, kommunala arbetsmarknadsinsatser, bistå nyanlända i 

vissa praktiska avseenden samt att samordna kommunens roll i 

asylmottagandet. 

Verksamhetens styrs till stora delar av lagar. De mest tillämpade är 

socialtjänstlagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag 

om vård av missbrukare i vissa fall samt hälso- och sjukvårdslagen. 

Socialförsäkringsbalken, föräldrabalken och lagen om migration styr också 

verksamheten. 

BAS är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en administrativ 

avdelning och tre verksamhetsområden. 

Område stöd, vård och omsorg (SVO) tillhandahåller i huvudsak insatser till 

äldre personer samt hälso- och sjukvård.  

Område individ- och familjeomsorg (IFO) står för insatser till barn, unga, 

vuxna och personer med funktionsnedsättning.  

Område vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA) ska ge 

målgrupperna möjligheter att genom studier, praktik och arbete integreras i 

samhället, öka sin anställningsbarhet och möta arbetslivets behov av 

kompetensförsörjning. 

I den administrativa avdelningen hanteras frågor som rör administration, 

information och systemförvaltning. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2016 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2017. 

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål som 

nämnden beslutat för 2017. 

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 
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Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2016 Budget 2017 

Kostnader 691 536 694 154 

Intäkter 199 962 199 962 

Nettokostnader 491 574 494 192 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2016 Budget 2017 

 1 500 2 110 

 

Viktiga uppgifter 

 

Nyckeltal   2010 2011 2012 
 

2013 
 

2014 

Stöd, vård och omsorg (SVO) 

Nettokostnads-
avvikelse 
äldreomsorg, (%) 

 
      8,1 9,9 5,8 -5,6 2,6 

Nettokostnad 
äldreomsorg, kr/inv. 

 Kramfors 14 529 14 993 14 938 14 490 16 089 

 Alla kommuner, ovägt medel 10 415 10 698 11 046 11 403 11 798 

Invånare 65+ som var 
beviljade hemtjänst i 
ordinärt boende eller 
bodde permanent i 
särskilt boende (%) 

 Kramfors 14,2 12,9 12,3 11,4 10,8 

 Alla kommuner, ovägt medel 13,8 13,5 13,2 11,5 11,3 

Invånare 0-64 år med 
hemtjänst eller särskilt 
boende (%) 

 Kramfors 0,36 0,35 0,32 0,32 0,33 

 Alla kommuner, ovägt medel 0,35 0,34 0,33 
 

0,32 0,33 

Dygnskostnad särskilt 
boende, kr/ dygn  

 Kramfors --- --- 1 756 
 

1 714 1 765 

 Alla kommuner, ovägt medel  1 590 1 670 1 691 1 728 1 750 

Kostnad per beviljad 
hemtjänsttimme, 
kr/timme  

 Kramfors --- --- 481 
 

465 469 

Alla kommuner, ovägt medel 421 409 433 447 445 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Nettokostnads-
avvikelse IFO, (%) 

 

              
38,0 18,0 13,4 0,5 -1,5 

Nettokostnad individ- 
och familjeomsorg, 
kr/inv. 

 Kramfors 3 360 2 927 2 721 3 179 3 370 

 Alla kommuner, ovägt medel 2 794 2 900 3 033 
 

3 121 3 231 

Nettokostnad 
ekonomiskt bistånd, 
kr/inv. 

 Kramfors 1120 889 945 980 899 

 Alla kommuner, ovägt medel 970 1003 1045 1062 1039 

Nettokostnad barn- och 
ungdomsvård, kr/inv. 

 Kramfors 1656 1555 1425 1847 2063 

 Alla kommuner, ovägt medel 1263 1312 1386 1437 1529 

Invånare 0-20 år 
placerade i institution 
eller familjehem, 
antal/1000 

 Kramfors 17,2 12,4 15,9 21,6 17,8 

 Alla kommuner, ovägt medel 8,5 10,2 11,8 13,5 11,9 

Nettokostnads-
avvikelse LSS, (%) 

 
     -7,7 -7,3 -10,4 -14,5 -10,4 

Invånare 0-64 år med 
insatser enl. LSS, andel 
(%) 

 Kramfors 1,16 1,12 1,17 
 

1,12 1,10 

 Alla kommuner, ovägt medel 0,80 0,81 0,82 
 

0,83 0,84 



KRAMFORS KOMMUN 
Datum 

2016-06-07 
 

 
Sida 

32(43) 
 

Budget Kramfors kommun 2017 

Nyckeltal   2010 2011 2012 
 

2013 
 

2014 

Kostnad insatser enl. 
LSS och LASS, kr/inv 

 Kramfors 7 363 7 582 7 570 7 314 7 648 

 Alla kommuner, ovägt medel 5 179 5 341 5 518 5 631 5 725 

Kostnad per dygn 
gruppboende vuxna 
LSS, kr/ dygn  

 Kramfors --- --- 2 144  
 

1 852 2 069 

 Alla kommuner, ovägt medel 2 391 2 506 2 560 2 663 2 723 

 

Vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad (VIA) 

Nettokostnad 
grundläggande 
vuxenutbildning, kr/inv. 

 Kramfors 74 55 45 
 

59 63 

 Alla kommuner, ovägt medel 69 67 71 
       

      80 87 

Andel elever i 
kommunal 
vuxenutbildning som 
läser grundläggande 
vuxenutbildning, % 

 Kramfors 
 10,6 12,4 10,4 

 
14,7 17,7 

 Alla kommuner, ovägt medel 14,4 14,0 14,5 

 
      
 

14,7 15,1 

Andel invånare 20-64 år 
som deltar i Komvux % 

 --- ---- --- --- 

 
  

2 

Antal deltagande 
elever, SFI  

Uppgift baseras på antal 
registrerade/per år --- --- --- --- 280 

Antal elever i SUV-
verksamheten 

Uppgift baseras på elever som 
registrerats vid 
höstterminsstart --- --- --- --- 38 

Nettokostnad 
arbetsmarknadsåt-
gärder, kr/inv 

 Kramfors 272 385 366 250 378 

 Alla kommuner, ovägt medel 321 350 371 
 

393 421 

Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåt-
gärder, antal   --- --- --- 

 
 

224 241 
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Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) 

 

Uppdraget 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) ansvarar för förskolan, 

föreskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kulturskolan, kulturverksamheten och 

biblioteksverksamheten. 

Skolan rättar sig efter skollagen och läroplanens mål. Samarbetet med andra 

aktörer i samhället är viktigt och ökar möjligheten till lärande för livet. 

Livslångt lärande är ledstjärnan i verksamheten.  

Det finns också fler uppgifter för nämnden eftersom man också är huvudman 

för kommunens biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen. 

Kulturverksamhet styrs av gemensamma riktlinjer för kommunen och 

regionens kulturutbud samt kulturarbete. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2016 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2017. 

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål som 

nämnden beslutat för 2017. 

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 
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Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2016 Budget 2017 

Kostnader 469 783 475 432 

Intäkter 96 428 96 428 

Nettokostnader 373 355 379 004 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2016 Budget 2017 

 1 500 4 900 

 

Antalsuppgifter 

 

 

 15 okt 
2011 

 15 okt 
2012 

 15 okt 
2013 

 15 okt 
2014 

15 okt 
2015 

Förskola          

Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning, kommunal regi 67 75 74 64 68 

Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 18 19 19,6 18 18 

Fritidshem          
Anställda, andel (%) årsarbetare med ped. högskoleutb., 
kommunal regi 79 85 78 75 79 

Elevgrupp, antal elever per avdelning, kommunal regi 34,3 32,2 32,4 36,0 40,8 

Personaltäthet, inskrivna elever per anställd, kommunal regi            9,1 11,4 16,4 11,5 11,5 

Förskoleklass          

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänst) 16,7 23,1 21,5 21,8 22,1 
Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) med ped 
högskoleexamen 88,2 92,4 79,4 86,1 84,2 

Grundskola          

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till yrkesprogrammen 89 92 91 84,3 81,2 
Betyg årskurs 9, andel (%) som ej uppnått målen i ett eller flera 
ämnen 24,5 16,5 22,2 23,9 25,7 

Andel (%) elever i årskurs 9 som började gymnasieskolan 96,4 98,3 99,4 100 100,0 
Andel (%) elever i årskurs 9 som började gymnasieskolan exkl. 
introduktionsprogrammet 94,4 93,8 93,4 89,7 95,7 
 
Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 92 92 91 91 92 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) totalt 11,2 11,6 11,8 12,6 11,9 

Grundsärskola          

Elever, andel (%) i grundsärskolan, integrerade i grundskolan 13 7 4 8 9 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 3,4 4,2 3,1 3,3 3,0 

Gymnasieskola          
Lärare i huvudmannens skolor (heltidstj), andel (%) med 
pedagogisk högskoleexamen 71 73 70 73 79 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 8,9 9,2 8,8 8,3 8,9 
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Antalsuppgifter 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Antal barn i förskola 618 605 597 599 604 

Barn från annan kommun 6 6 3 2 3 
Barn hos annan huvudman 24 21 20 16 16 
Antal barn i pedagogisk omsorg 34 26 16 9 3 

Barn från annan kommun      
Barn hos annan huvudman  21 38 39 47 
Antal elever i fritidshem 524 532 486 514 511 

Barn från annan kommun  1    
Barn hos annan huvudman 18 34 82 78 60 
Antal elever i förskoleklass 159 144 149 152 160 

Elever från annan kommun  1 1   
Elever hos annan huvudman 6 7 12 6 13 
Antal elever i grundskola (1-9) 1 582 1 582 1 522 1 544 1 601 

Elever från annan kommun 5 7 8 9 15 
Elever hos annan huvudman 40 39 97 100 80 
Antal elever i gymnasieskola 875 

1)
 681 

2)
 583 

4)
 583 

4)
 607

4)
 

Elever från annan kommun 322 
1)

  103 
2)

 155 
4)

 151 
4)

 157
4)

 
Elever hos annan huvudman 183 

3)
  192 

3)
 192 

3)
  168 

3)
 192

3)
 

Avvikelse från standardkostnad förskola 34,1 % 24,3 % 25,3 % 13,7 % 15,6% 
Avvikelse från standardkostnad grundskola 12,0 % 15,9 % 15,0 % 4,5 % 6,9% 
Avvikelse från standardkostnad 
gymnasieskola 

1,4 % 16,3 % 28,8 % 16,1 % 15,6% 

 

1) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan, samt höstens elevantal för 

Nordviksskolan och Räddningsgymnasiet. 

2) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet, 

samt vårens elevantal för Nordviksskolan. 

3) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elever som är skrivna i Kramfors kommun 

4) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet. 
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Miljö- och byggnämnden 

Uppdraget  

Miljö- och byggnämnden är myndighet för ärenden som rör miljö- och 

hälsoskydd, livsmedel, bygglovsfrågor och planering av bostadsområden. 

Nämnden är också trafiknämnd, samordnar och utvecklar kommunens 

geografiska informationssystem (GIS) och har energirådgivning. 

  

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2016 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2017. 

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål som 

nämnden beslutat för 2017. 

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2016 Budget 2017 

Kostnader 14 641 14 651 

Intäkter 5 687 5 687 

Nettokostnader 8 954 8 964 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2016 Budget 2017 

 0 0 

 

Viktiga uppgifter 

Antal diarieförda ärenden  

(= ansökningar, remisser, skrivelser och annat som ska besvaras). 

 

 

  

  

 

 

År Totalt 

2015 1 272 

2014 1 182 

2013 1 108 

2012 1 009 

2011 1 230 

2010 1 233 

2009 1 041 
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Antal ärenden fördelade på de största ärendegrupperna 

 

Ärendetyp  
 

2011 2012 
 

2013 2014 2015 

Bygg – totalt  
varav 
– nybyggnad bostadshus 
– nybyggnad fritidshus 
– rivning 

478 
 

4 
22 
36 

327 
 

1 
16 
32 

386 
 

5 
13 
31 

364 
 

2 
16 
37 

418 
 

5 
14 
28 

Strandskydd – totalt 
varav båthus och 
sjöbodar 

48 
7 

49 
7 

41 
1 

52 
2 

64 
3 

Avlopp 70 69 63 75 121 

Värmepumpar 110 81 116 120 137 

Avfall 41 30 44 26 12 

Miljö – totalt 
varav miljörapporter 

183 
94 

170 
91 

189 
86 

213 
87 

188 
86 

Livsmedel 67 28 32 33 23 

Hälsoskydd 14 13 34 9 8 

Alkohol, tobak   68 73 74 

 

Antal verksamheter som miljö och hälsa ska ha tillsyn på 
 
Tillsynsobjekt Antal, ca 

Miljö - miljöfarliga verksamheter 500 

Miljö – övrigt (köldmedia, cisterner, försäljning 
m.m.) 

250 

Livsmedel 280 

Hälsa 250 

Alkohol, tobak, receptfria läkemedel 90 

Totalt 1 370 

 

 Antal verksamheter som plan och bygg ska ha tillsyn på 

 
Tillsynsobjekt Antal, ca 

Obligatorisk ventilationskontroll 350 

 Lätt avhjälpta hinder 100 

Hissar och andra motordrivna anordningar 30 

Totalt 480 
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Överförmyndarnämnd 

Uppdrag 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att vara tillsynsmyndighet över 

personer som enligt föräldrabalken utses till god man eller förvaltare. Detta 

innebär bland annat att överförmyndarnämnden granskar de ekonomiska 

redovisningar som de lämnar in varje år. Syftet med tillsynen är att förhindra 

att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin 

rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden ansvarar också för 

tillsynen över gode män för ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2016 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2017. 

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål som 

nämnden beslutat för 2017. 

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

Rambudget Budget 2016 Budget 2017 

Kostnader 3 285 3 558 

Intäkter 604 604 

Nettokostnader 2 681 2 954 

 

Antalsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ärenden vid 
överförmyndarnämnden 
(aktiva under året), totalt antal 

300 308 292 360 386 482 

varav godmanskap  178 196 181 203 213 197 

förvaltarskap 46 44 43 54 57 61 

Förmynderskap (under 18 år) 56 53 54 79 63 67 

ensamkommande flyktingbarn 20 15 14 24 53 157 

          

Utbetalda arvoden, kr        

- Kommunen betalat till 
god man/förvaltare 

639 539 621 579 823 667 742 118 786 107 592 000 

- Huvudmannen betalat 536 319 659 830 754 063 702 843 926 352 889 718 

Kontrollerade årsräkningar 
   

   

Andel kontrollerade vid juni 
månads utgång 

  81 % 72 % 100 % 80 % 
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Revisionsnämnden 

Uppdrag 

 

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av 

kommunfullmäktiges reglemente. Revisorerna ska enligt kommunallagen 

årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god 

revisionssed. De har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och 

kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Genom sina 

granskningar ska de förmedla både väsentlig och nödvändig kritik och ge 

förslag till förbättringar och utveckling.  

Kommunens revisorer i egenskap av lekmannarevisorer i kommunens bolag 

har till uppgift, att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna 

kontrollen är tillräcklig. Under året har lekmannarevisionen granskat bolagen 

genom träffar med styrelser och tjänstemän samt tagit del av protokoll och 

andra handlingar inklusive delårsrapporter och årsredovisning Revisorerna 

biträds i sitt arbete av sakkunniga revisionskonsulter. 

Nettoram för nämnden 

Rambudget Budget 2016 Budget 2017 

Nettokostnader 1 538 1 523 
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Kommunstyrelsen 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen har enligt reglementet från kommunfullmäktige ansvar för 

den kommungemensamma lednings- och styrfunktionen. De ska också ha 

uppsikt över den verksamheten som bedrivs i kommunala företag, stiftelser 

och kommunalförbund. Därutöver ansvar de också bland annat för att en 

effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fyra avdelningar: samhällsavdelningen, avdelningen för 

stöd och service, HR-avdelningen och koncernstaben.  

Samhällsavdelningen sköter kommunens uppgifter gällande tillväxtskapande 

åtgärder, samhällsplanering, näringslivs- och turismfrågor, infrastruktur, 

vatten och avlopp, avfall, grönområden, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

bidrag till föreningar.  

Verksamheten bedrivs inom fyra enheter; planering och utveckling, 

näringsliv, fritid och teknik 

Avdelningen för stöd och service ger service riktad mot kommunens 

verksamheter, politisk verksamhet och allmänheten, arbetar med övergripande 

strategiska frågor inom sitt ansvarsområde, är kommunens ombud mot Höga 

Kusten Ådalens Räddningstjänstförbund. Vidare hanterar avdelningen 

ekonomiska frågor mot Höga Kusten Airport AB. 

Verksamheten bedrivs inom fyra enheter;  ekonomi, administration, IT och 

kost. 

HR-avdelningen ansvar för övergripande strategiska frågor inom sitt 

ansvarsområde och med stöd och service till kommunens verksamheter. 

Koncernstaben ansvarar för strategiska frågor kring styrning och ledning, 

kommunikation och upphandling och med stöd och service till kommunens 

verksamheter. Stöd och service till överförmyndarnämnden utifrån deras 

delegationsordning finns också i staben. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2016 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2017. 

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål som 

nämnden beslutat för 2017. 

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 
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Nettoram till kommunstyrelsen 

 

Rambudget Budget 2016 Budget 2017 

Kostnader 399 850 405 733 

Intäkter 212 156 212 156 

Nettokostnader 187 694 193 577 

 

Investeringsbudget 

 Budget 2016 Budget 2017 

 23 000 54 860 

 

Antalsuppgifter 

 2012 2013 2014 2015 

Snöröjningar, antal tillfällen 18 11 12 14 

Sandning, antal tillfällen 9 12 5 17  

Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt, kr 620 828 696 633 

Skogar, ha 3 251 3 277 3 376 3 398 

Avverkning av skog, m
3
fub 4 671 2 774 6 158 7 492 

Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, % 101 99 100 100 

Produktionskostnad, kr/m
3
 sålt vatten 11,13 11,69 11,96 10,73 

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, % 101 100 101 101 

Hushållsavfall, kg/invånare 231 233 235  

Insamlat husavfall kg/invånare  463 451 466  

Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare 4,4 4.1 3.0 3,2 

Anmälda våldsbrott, antal/1000 invånare 10,5 10,2 10,4  

Invånare 16-84  år med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel i % 

67 65 66 67 

Tillagade matportioner, 1000-tal antal 926 906 904 898 

Andel inköpta ekologiska livsmedel, % 17 21 26 28 

Antal inkomna synpunkter/klagomål via 
hemsidan 

132 163 186 176 
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Beslut - Årsbudget 2017 med flerårsplan 2018-
2019 för Kramfors kommun 

  

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

 

1. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och balansbudget 

för år 2017 fastställs 

 

2. Krambo ABs totala investeringsnivå för 2017 fastställs till 57 750 000 kr varav 

11 700 000 kr ska investeras i kommunens verksamhetslokaler. För de 

investeringsprojekt som görs i kommunens verksamhetslokaler ska beslut tas i 

kommunstyrelsen innan igångsättande. 

 

3. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som krävs för 

att komma i den ram som ges i driftbudgeten 

 

4. Utdebiteringen fastställs för år 2017 till oförändrat 23,14 kronor per skattekrona 

 

5. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas 450 000 kr 

samt till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende löneökningar 

2017 anvisa 22 837 000 kr 

 

6. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 1 240 000 kr   

 

7. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 100.000.000 kr   

 

8. Fr. o. m. 2016-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 897.800.000 kr 

gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp om 

897.800.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 897.800.000  kr 

mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen utökas med 25 000 000 kronor). 

 

9. Fr. o. m. 2016-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 2.165.000 kr 

gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB upp till ett högsta lånebelopp 

om 2.165.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta 

lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 

2.165.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram) 

 

10. Fr. o. m. 2016-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 9.800.000 kr 

gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta 

lånebelopp om 9.800.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade 

på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 9.800.000 kr mot borgensavgift 

med 0,3 %(oförändrad borgensram).  

 

11. Fr. o. m. 2016-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 10.000.000 kr 

gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till ett högsta 

lånebelopp om 10.000.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med 

totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp 

varav 10.000.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram), 

samt 
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12. Fr. o. m. 2016-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av 

koncernkonto; Kramfors kommun 70.000.000 kr, Krambo Bostads AB 

25.000.000 kr, Kramfors Industri AB 10.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 

5.000.000 kr, Kramfors Mediateknik AB 15.000.000 kr, 

Räddningstjänstförbundet 500.000 kr samt Höga Kusten Airport AB 8.000.000 

kr. 

 

13. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av kommunens 

verksamhet samt för lekmannarevision av bolag och stiftelser till 1.523.000 

kronor. 

 




